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συνέντευξη/πολιτική

(περιοχές Τσαπάρε και Τσιάπας) 
και ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση 
των πολιτικών στρατηγικών δύο 
κατά βάση ιθαγενικών κινημάτων, 
των κοκαλέρος στη Βολιβία (το 
κίνημα που δημιούργησε το MAS 
και ανέδειξε τον Έβο Μοράλες) 
και των Ζαπατίστας στο Μεξικό. 
Έχει ήδη εκδοθεί στα αγγλικά 
από τον εκδοτικό οίκο Palgrave 
Macmillan, και θα κυκλοφορήσει 
και στα ελληνικά από τις Ακυβέρ-
νητες Πολιτείες. Βρισκόμαστε στη 
φάση της επιμέλειας.

› Ο Marcos έλεγε κάποτε ότι «χρόνια 
ολόκληρα μαθαίναμε πώς να πυρο-
βολούμε με τα όπλα και αποδείχθηκε 
ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν να 
πυροβολούμε με τις λέξεις», αντίθετα 
ο Moises προειδοποιεί την κυβέρνηση 
του Μεξικό «Δεν θα παραδοθούμε. 
Μόνοι θα υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε 
χτίσει ακόμα κι αν χρειαστεί να πο-
λεμήσουμε». Το να πυροβολείς με τις 
λέξεις, ήταν μία πράξη που ωφέλησε 
στη διεθνοποίηση του θέματος, με 
όλα τα καλά που προέκυψαν από το 
κύμα αλληλεγγύης, αλλά σκέτο αυτό 
είναι αρκετό, την ελευθερία και την 
αυτοδιάθεση είναι δυνατόν να σου 
τις χαρίσουν αν δεν πολεμήσεις για 
να τις κατακτήσεις;
Οι Ζαπατίστας είναι αλήθεια ότι 
έχουν «ρίξει» περισσότερες λέξεις 
παρά σφαίρες όλα αυτά τα χρόνια. 
Τους προσέξαμε όμως όταν έριξαν 
τις πρώτες σφαίρες, και συνεχίσα-
με να τους ακούμε ακριβώς επειδή 
σταμάτησαν να ρίχνουν σφαίρες. 
Ας μη γελιόμαστε, απέναντι σε 
έναν στρατό τόσο πολυάριθμο και 
καλά εξοπλισμένο όπως ο Μεξι-
κάνικος, οι Ζαπατίστας δεν θα 

είχαν καμία ελπίδα σε επίπεδο 
στρατιωτικής σύγκρουσης. Αυτό 
που τους προστατεύει δεν είναι 
τα όπλα –και συγγνώμη αν χαλάω 
την οποιαδήποτε τέτοια ονείρω-
ξη– είναι το τείχος αλληλεγγύης 
που έχει δημιουργηθεί γύρω από 
αυτούς παγκοσμίως. Χωρίς αυτό, 
ο στρατός θα τους διέλυε σε μια 
βδομάδα. Επίσης αυτό που τους 
προστατεύει είναι η κοινωνική 
αποδοχή που έχουν τόσο στην 
περιοχή τους όσο και διεθνώς, 
η οποία και διαρκώς επεκτεί-
νεται. Για όσο οι ιθαγενείς της 
Τσιάπας θα στήνουν αυτόνομες 
δομές, νοσοκομεία, σχολεία, και 
συνεταιρισμούς, ο Ζαπατισμός 
θα επεκτείνεται. Τα όπλα τους 
είναι αυτά. Τα άλλα, αυτά με τις 
σφαίρες, όσα δηλαδή υπάρχουν 
ακόμη έχουν σκουριάσει.

› Ο πλανήτης βρίσκεται σε αναβρα-
σμό, τεράστιες διαδηλώσεις σε όλον 
τον κόσμο, Χιλή, Βολιβία, Βραζιλία, 
Εκουαδόρ, Λίβανο, Ιράκ, Γαλλία, 
Χογκ-Κονγκ, αλλά και στην Ελλάδα, 
οι αστυνομίες με χημικά, πλαστικές 
σφαίρες, αλλά και απίστευτη βαρ-
βαρότητα προσπαθούν να επιβάλουν 
αυτήν την περιβόητη νομιμότητα. 
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έλεγε «μην 
ξεχνάτε: και όλα όσα έκαναν οι ναζί, 
ήταν σύμφωνα με τον νόμο», πόση 
νομιμότητα μπορούμε ακόμα ν' 
αντέξουμε ως κοινωνία, τι πρέπει 
να γίνει για να ανατραπεί αυτή η 
κατάσταση;
Στην Ελλάδα να πω ότι την κα-
νονικότητα και τη νομιμότητα 
την έφεραν πίσω πρώτοι οι ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, κατά τη διακυβέρνη-
ση των οποίων όλα τα κοινωνικά 

κινήματα που εμφανίστηκαν στη 
χώρα κατά το 2010-2015 είτε δι-
ασπάστηκαν, είτε διαλύθηκαν, 
είτε αφομοιώθηκαν στον κρατικό 
μηχανισμό. Ουσιαστικά αποδέχτη-
καν το αφήγημα της «αριστερής 
κυβέρνησης» που θα έλυνε όλα 
τα προβλήματα ελέγχοντας τον 
κρατικό μηχανισμό. Αυτό δεν συ-
νέβη, ίσα-ίσα που συνεχίστηκαν 
και οι ιδιωτικοποιήσεις της δημό-
σιας περιουσίας, οι εκχωρήσεις 
αδειών για εξερεύνηση εξόρυξη 
υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και 
το Ιόνιο – με υπογραφή Σταθάκη 
για να μην ξεχνιόμαστε). Απλά 
υπήρχε το αφήγημα εκ μέρους της 
κυβέρνησης «δεν θέλουμε, αλλά 
δεν γίνεται αλλιώς». Έδωσαν και 
κάτι κοινωνικά μερίσματα, λίγο 
πρόσβαση στο σύστημα υγείας, 
λίγα ταυτοτικά δικαιώματα (φύλο, 
δεύτερη γενιά μεταναστών), έτσι 
ξεροκόμματα στον φτωχό σαν 
«ανταποδοτικά» – εκεί που οι άλλοι 
δεν έδιναν τίποτα, και ηρέμησε η 
κατάσταση. Ε, η νέα κυβέρνηση 
δεν κρατάει ούτε τα προσχήμα-
τα: ξεπουλάει τα πάντα –όπως 
λέει τόσο ξεδιάντροπα ο Άδωνης 
Γεωργιάδης– και δεν «νιώθει και 
τύψεις» όπως η προηγούμενη με 
τα κροκοδείλια δάκρυα. Έχει και 
έναν απαράδεκτο Υπουργό Δημο-
σίας Τάξεως (ξέρω Προστασίας 
του Πολίτη τον λένε, αλλά μάλ-
λον είναι Προστασίας... από τον 
Πολίτη) ο οποίος έχει μια μανία 
με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, 
λες και αυτός ευθύνεται για την 
εγκληματικότητα στην Ελλάδα – 
ενώ βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα είναι οικονομικά σε 
αυτή τη χώρα και γίνονται από 

την αστική και μεγαλοαστική 
τάξη: Novartis, Energa Hellas, 
Siemens, τα 8 εκατομμύρια του 
Παντείου, και λοιπά. Έχουν κατα-
σκευάσει και ένα «σκιάχτρο», αυτό 
που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται πίσω 
από τη λέξη «Εξάρχεια» –στα οποία 
μάλλον δεν έχουν πατήσει ποτέ, 
ή τουλάχιστον τα παρουσιάζουν 
ως «μεγαλύτερο πρόβλημα της 
χώρας» για ακροατήρια που δεν 
έχουν πατήσει ποτέ εκεί– για να 
αποπροσανατολίζουν τον κόσμο 
από τα πραγματικά προβλήματα 
αυτής της χώρας: την ανεργία, 
την έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών, 
δασκάλων και καθηγητών που το 
ίδιο το κράτος τους εκμεταλλεύ-
εται εργασιακά μέσω του θεσμού 
των αναπληρωτών, τις εξορύξεις 
στο Αιγαίο και το Ιόνιο, τις Σκου-
ριές, το ξεπούλημα της δημόσιας 
περιουσίας, την απαξίωση της 
ΔΕΗ από το ίδιο το Υπουργείο, 
και λοιπά. Χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός ότι αντί για δασκά-
λους και γιατρούς η κυβέρνηση 
προσλαμβάνει μπάτσους, για να 
φυλάνε ποιούς; Εμάς από τους 
«κακούς» – ή μήπως αντίστροφα; 
Και έχουμε και ο Χρυσοχοΐδη να 
κουνιέται και να μας λέει ότι θα 
βλέπουμε μπάτσους κάθε δέκα 
λεπτά. Γιατρούς και δασκάλους 
γίνεται να βλέπουμε; Μπάτσους 
και χωροφυλάκους κάθε δέκα λε-
πτά ονειρεύονται οι χούντες και 
οι χουντικοί. Έχουμε και πέντε 
οικογένειες που ελέγχουν όλα τα 
κανάλια, τα ραδιόφωνα, και τις 
εφημερίδες, και τυγχάνει να είναι 
και οι μεγαλύτερες επιχειρηματι-
κές οικογένειες της χώρας, οι οποί-
ες ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις 

ελέγχοντας την ενημέρωση, γιατί 
ούτε ανεξάρτητη δημοσιογραφία 
έχουμε. Υπάρχει και μια δήθεν 
«ανεξάρτητη» Δικαιοσύνη που έχει 
βαλθεί να βγάλει λάδι και τους 
εγκληματίες νεοναζί της Χρυσής 
Αυγής, μια αστυνομοκρατία άνευ 
προηγουμένου, και κινήματα δι-
αλυμένα από το ‘15 και μετά. Σε 
ανασυγκρότηση νομίζω γιατί όλο 
αυτό το πράγμα είναι ένα καζάνι 
που βράζει και είναι θέμα χρόνου 
να εκραγεί. Χωρίς θεσμικές αυ-
ταπάτες, αυτή τη φορά ελπίζω.

› Οι Social Waste δηλώνετε ότι δεν 
είναι είστε απλά ένα μουσικό συγκρό-
τημα, αλλά είστε κι ένα πολιτικό πρό-
τζεκτ, μπορείτε να μας αναλύσετε 
τι ακριβώς εννοείτε;
Οι Social Waste είναι μια μπάντα 
που έχει τρία χαρακτηριστικά:
α) Είναι αυτοοργανωμένη, με την 
έννοια ότι προσπαθεί να πραγμα-
τοποιήσει όλες της τις λειτουργίες 
με ίδιες δυνάμεις, και μαθαίνει 
πώς να το κάνει αυτό «περπατώ-
ντας». Γράφουμε μόνοι μας τους 
στίχους μας, τις μουσικές μας, 
εκδίδουμε τα άλμπουμς μας, 
στήνουμε τις συναυλίες μας και 
τις αυτοδιαχειριζόμαστε επίσης.
β) Είναι αυτόνομη και ανεξάρ-
τητη. Δεν έχει μάνατζερ να της 
επιβάλλει ή να της απαγορεύει 
πράγματα, δεν έχει «ίματζ μέι-
κερς», δεν πληρώνει ραδιόφωνα 
για να παίξουν τα τραγούδια της. 
Δεν κάνει τέτοια αλισβερίσια.
γ) Είναι αμεσοδημοκρατική, και 
έχει μια μικρή συνέλευση μπάντας 
μέσω της οποίας λαμβάνονται όλες 
της οι αποφάσεις κατά το δυνατόν 
με συναίνεση.
Επίσης είναι μια μπάντα μουσι-
κή, η οποία όμως εκφέρει έναν 
πολιτικό λόγο και πέρα από τις 
μουσικές συναυλίες της επίσης 
στηρίζει πολιτικές πρωτοβουλίες 
που θεωρεί ότι πρέπει να στηρίξει. 
Κατά καιρούς έχουμε παίξει δωρε-
άν για αυτοοργανωμένα αθλητικά 
σωματεία, κοινωνικά κινήματα 
και αγώνες που θέλουμε να στη-
ρίξουμε, καταλήψεις, και λοιπά, 
με όλο το κόστος που μπορεί να 
έχει αυτό, τόσο καλλιτεχνικά όσο 
και πολιτικά.

› Τα όργανα που χρησιμοποιείτε στη 
μουσική που φτιάχνετε σε συνδυασμό 
και με τον εξαιρετικό στίχο σας, σας 
δίνουν μία πρόσβαση σε ένα κοινό 
το οποίο δεν θα άκουγε με ευκολία 
low bap, αυτό γίνεται αυθόρμητα 
από ανάγκη ή είναι μία τεχνική ώστε 
να προσεγγίσετε διαφορετικά είδη 
κοινού; Και, τελικά, αυτό το είδος 
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